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 Statistiska undersokningar rorande filosofie
 kandidat- och licentiatexamina vid

 Upsala Universitet.

 I.

 Af A. Wir6n.

 Det har ofta och ej sallan med en viss skarpa pastatts,
 att fordringarna for de akademiska examina i allmanhet och dar-
 ibland afven filosofie kandidat- och licentiat-examina alltjamt skulle
 ha ikats. Studenterna skulle i foljd hiraf tvingas att, sysselsatta
 med examensstudier, tillbringa en allt langre tid vid universiteten;
 och i foljd haraf skulle den Mlder, vid hvilken de vore fardiga
 att trada ut i lifvet, vara redan nu allt f6r hig och dessutom
 tendera att allt fortfarande hojas.

 En sadan uppfattning har afven fitt ett uttryck i en under
 senaste riksdag af Herr D. Bergstrim vackt motion' om skrif-
 velse till Kongl. Maj:t med begaran om atgarders vidtagande
 ,med sarskild hansyn till nidvandigheten af studietidens begrans-
 ning, vid vara universitet. Motionaren anser, att stora missfor-
 hallanden i ofvan ber6rda hanseende rida vid Upsala Universitet,
 och han f6rmodar, att s,dana forefinnas afven i Lund och vid
 Karolinska Institutet. Sin ,sikt, i hvad den rir Upsala Univer-
 sitet stoder han pi en s. k. sifferutredning, som af honom anses
 bevisa, att studietiden f6r de higre examina vid Upsala Univer-
 sitet allt sedan tidsperioden I870-I884 varit stadd i en betank-

 Bihang till Riksdagens protokoll 1902. Motioner i Andra kammaren, n:r I28.
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 lig tillvaxt. Den af hr Bergstrim fireslagna skrifvelsen blef af
 vederborande utskott tillstyrktl och af Riksdagen besluten. Af
 utskottens utl,tanden framgar, att dessa, i all synnerhet Andra
 Kammarens utskott, utan vidare taga f6r afgjordt, att de pastadda
 missfirhallandena verkligen existera och bero pa, att professorerna
 allt mera skrufva examensfordringarna i hojden. I denna tro naras
 utskotten bland annat ocksa af yttranden, som forekommit vid
 atskilliga i akademiska kretsar hallna diskussioner, af de petitio-
 ner om forandringar i studie- och examensvasendet vid universi-
 teten, hvilka p, senare tid ingifvits till Kongl. Maj:t, samt afven
 af firslag, som nyligen vackts af trenne medlemmar af filosofi-
 ska fakulteten i Upsala om mer eller mindre omfattande f6ran-
 dringar af examensstadgan, alla afseende en forkortning af studie-
 tiden.

 Om salunda pa manga och inflytelserika hall den menin-
 gen med styrka gor sig gallande, att examensfordringar och stu-
 dietid alltjamt ikas, hvarfir det ar nidvandigt att harfir med
 snaraste rada bot, sa torde a andra sidan de fleste, som hafva
 nagon narmare och lingre tids erfarenhet om firhallandena vid
 vAra universitet, hysa en annan uppfattning. Fir dem stir det
 utan tvifvel klart, att examensstudierna numera bedrifvas vida
 raskare in firr, och att afven filosofiska fakultetens higre exa-
 mina numera till stor del aflaggas pa betydligt kortare tid an
 under decennierna narmast efter dessa examinas inforande2, ett
 forhdllande som naturligtvis icke behofver innebara, att ej studie-
 tiden fir de namnda examina likval annu i manga fall kan vara
 langre, an inskvardt vore.

 I betraktande af den aktualitet fragan f. n. fatt och med
 hansyn till de olika meningar, som i densamma gora sig gallande,
 har filosofiska fakulteten i Upsala ansett det vara onskvardt,
 att en examensstatistisk undersijkning utf6rdes, genom hvilken det

 for det firsta konstaterades, om, och i sa fall i hvilken grad, stu-

 3 Bihang till Riksdagens protokoll I902. F6rsta Kammarens Tillfalliga Utskotts
 (N:o 2) Utlltande N:o I6. Andra Kammarens Tillfalliga Utskotts (N:o i) Utlatande N:o I4.

 2 Genom kongl. brefvet af d. I6 april 1870. Sedermera f6randrades bestammel-
 serna f6r filosofie kandidatexamen vasentligen genom 1876 ars statuter, hvilka tradde i gal-
 lande kraft d. i jan. I877. Ytterligare forandringar i stadgandena om filosofie kandidatexa-
 men gjordes genom kongl. brefvet af d. 12 sept. I879 samt for bade kandidat- och licentiat-
 examen genom examensstadgan af d. 17 april 1891.
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 EXAMENSSTATISTIK

 dietiden fir fakultetens higre examina ikats eller minskats, och
 for det andra om mijligt bestamdes, huru lang studietiden for
 namnda examina i normala fall f. n. ar. Fakulteten uppdrog dar-
 for i slutet af sistlidne vartermin, sedan fir and4amalet ett anslag
 af 300 kr. fran Universitetets reservfond af Kanslern beviljats, at
 Professorerna K. R. Geijer, Lundell och undertecknad, Wiren,
 att draga firsorg om utarbetande af en sadan statistik.

 Dessa kommitterade ha nu fullgjort forsta delen af sitt
 uppdrag och det ar fir resultaten af deras hithirande undersik-
 ning, som jag har enligt ifverenskommelse med medkommitterade
 och i ifverensstammelse med en inom fakulteten uttalad oinskan,
 skall lamna en kort redogorelse. De vidfogade tabellerna A-H
 utgora salunda det genom kommitterades forsorg insamlade ma-
 terialet. Fir de reflexioner och slutsatser, som i denna uppsats
 innehallas, bar naturligtvis firfattaren ensam ansvaret.

 Undersoikningens metod.

 Kommitterades firsta uppgift var sasom namnts att under-
 sika, hvilka f6randringar studietiden for fil. kand. och fil. lie. exa-
 mina tillafventyrs undergitt. En sadan undersikning bir gifvet-
 vis utstrackas bfver en tamligen lang tid. Kommitterade ha ut-
 fort densamma for de senaste 25 aren och salunda latit den
 omfatta alla, hvilka aflagt nyss namnda examina sedan den I
 maj I877.

 Visserligen aflades ifven forut licentiatexamen och den s. k.
 nya kandidatexamen, hvilka bcda examina infirdes genom kongl.
 brefvet af d. I6 april I870, men kommitterade ha dock ansett
 sig lampligast bira viilja maj 1877 till utgangspunkt, dels dar-
 for att de, som fire denna tid aflagt de nya examina, aro for
 fa for att lamna ett mera vardefullt statistiskt material, dels dar-
 for att fran och med namnda ir befriades de, som ville aflagga
 filosofie kandidatexamen i naturvetenskapliga amnen, fran 3 af de
 4 f6rut foreskrifna humanistiska tv,ngsamnena. Det ar siledes
 forst fran och med ar 1877, som det varit mojligt att aflagga
 filosofie kandidatexamen med hufvudsakligen naturvetenskapliga
 amnen.
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 Da examensf6rhallandena for humanister och naturveten-

 skapsman, sarskildt hvad licentiatexamen betraffar, visat sig vara
 ganska olika, ha samtliga de statistiska tabellerna utarbetats sir-
 skildt f6r humanister och sarskildt for naturvetenskapsman.

 For att lira kinna studietidens vaxlingar hafva kommitte-
 rade hufvudsakligen varit hanvisade till att undersoka firandrin-
 garna i examinandernas studentalder. Den verkliga studietiden
 for en examen, d. v. s. den tid, som anvandts pa forberedelser till
 densammas aflaggande, kan man icke lara kanna pa annat satt
 an genom att darom erh,lla uppgift af hvarje sarskild examinand;
 men att fa s,dana uppgifter fran personer, som aflagt sina exa-
 mina for flere ar sedan, ar gifvetvis i de fiesta fall omijligt. Dar-
 emot kan man naturligtvis ur tillgangliga handlingar lara kanna
 examinandernas studentalder. Med denna firstas den tid som for-

 flutit fran inskrifningen vid universitetet till examens aflaggande.
 Denna studentalder ar icke detsamma som studietiden utan i de

 flesta fall higre an denna. For att finna studietiden maste man
 naturligtvis fran studentaldern draga den tid, som anvandts pa
 annat an examensstudier, afvensom den tid, som forlorats i foljd
 af sjukdom, ombyte af lefnadsbana och af manga andra orsaker.

 Emellertid kan man utan tvifvel, da man kanner student-
 aldern vid examens aflaggande, draga vissa slutsatser rorande
 studietiden. Fir de examinander, som hafva en lig studentalder,
 torde denna i allmanhet sammanfalla eller nara sammanfalla med

 studietiden, under det att skillnaden i allmanhet blir st6rre, ju
 hiogre student,ldern ar. Det kan redan nu meddelas, att af de
 uppgifter, som kommitterade inhamtat fran de examinerade, fram-
 gar, att vid hig och medelhig studentAlder skillnaden mellan denna
 och studietiden i allmanhet ar ganska betydande.

 D, det nu narmast galler icke att bestaimma den absoluta
 studietiden utan att lara kanna dennas vaxlingar, dess hojningar
 och sankningar, sa kan detta utan tvifvel ganska noga ske ge-
 nom att undersika studentAlderns foraindringar. Skulle student-
 aldern for hufvudmassan af examinanderna Ar fran ar stiga eller
 falla, s, beror detta utan tvifvel pa ett ungefar motsvarande sti-
 gande eller fallande af den verkliga studietiden. Naturligtvis
 skulle studentAlderns vaxlingar under en viss period fullkomligt
 afspegla studietidens, s,vida de faktorer, tidsfbrlust genom borto-

 476  A. WIREN
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 EXAMENSSTATISTIK

 varo fran universitetet m. m., som betinga skillnaden mellan dessa
 bada tider, verkade likformigt under hela den ifragavarande perioden.

 Vill man nu i ofvan angifna syfte bilda sig en riktig fore-
 stallning om vaxlingarna i examinandernas studentalder vid aflig-
 gande af filosofie kandidat- eller filosofie licentiatexamen, sa far
 man darvid icke forfara sa, att man utraknar deras medelstudent-
 ilder f6r hvarje tidsperiod och sedan jamf6r de vunna medeltalen
 med hvarandra. Af vikt ar nimligen f6retradesvis att fa reda pa
 studentilderns vixlingar f6r de mera normala fallen, d. v. s. for
 sadana examinander, som med vanlig flit och begafning icke under
 en allt fir stor del af sin studenttid varit hindrade att sysselsatta
 sig med examensf6rberedelser. Men om den normala student-
 aldern vid examinas aflaggande under hvarje sarskild tidsperiod,
 lamna de ofvannamnda medeltalen icke nlgon upplysning. I all-
 manhet aro medeltalen vida higre an den siffra, som skulle ange
 den normala studentildern. Och, hvad varre ar, vaxlingarna i
 medelstudentaldern for olika perioders examinander kunna icke
 lamna nigon som heist ledning vid bedimande af studietidens
 vaxlingar.

 Orsaken hartill ar den, att medelstudentalderns vaxlingar
 icke blott beror pa studietidens vaxlingar utan ocksa i hog grad
 pa verkan af de mangahanda faktorer, som gira att en stor del
 af studenterna icke kunna anvanda hela sin studenttid f6r exa-

 mensstudier. Medeltalen piverkas namligen i mycket hog grad
 af de abnormt h6ga studentAldrarna. Men just de hoga student-
 aldrarna aro, sasom nyss framhallits, de minst tillforlitliga matarna
 af den verkliga studietiden. Ju h6gre studentaldern ar vid exa-
 mens aflaggande, desto storre ar i de fiesta fall skillnaden mellan
 denna och den verkliga studietiden. Da det galler att af student-
 ildem draga slutsatser roirande studietiden, blifva salunda de
 meranamnda medeltalen alltid i h6g grad missvisande. Ett par
 exempel torde vara agnade att ytterligare belysa detta f6rhallande.

 Sasom af tabellerna A, B, C och D framgir, aflaggas
 saval fil. kand.- som fil. lic.-examen dd och da af personer, som
 hafva en sa h6g studentalder, 30-40 terminer eller annu mera,
 att den verkliga studietiden uppenbarligen endast utgir en mindre
 brtkdel af studentildern. Dessa personer aro icke sa kallade
 ifverliggare, hvilka forr icke voro st alldeles ovanliga f6reteelser

 477
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 och hvilka utan synbart resultat firnotte Io-tal af ar vid univer-
 siteten. Sadana komma namligen nastan aldrig fram till nagon
 examen. De examinerade, som figurera med de hogsta student-
 aldrarna, aro i de allra fiesta fall personer, oftast praster eller
 lirare, som efter en langre tids franvaro fran universitetet dit
 atervandt f6r att aflagga filosofiska examina. Seniorn bland exa-
 minanderna i fil. licentiatexamen var en 50-aring, som dr I897
 aflade namnda examen med humanistiska hufvudamnen. Denne,
 hvilken i yngre dagar vid en mycket lag studentalder aflagt teo-
 retisk teologisk examen, var sedan under en lang foljd af ar an-
 stilld sasom larare vid Fjellstedtska skolan i Upsala. Han beslot
 sig pa aldre dagar fir att taga den filosofiska graden. Huru
 ling tid han anvande p, firberedelser fir sina filosofiska examina,
 ir mig obekant, men icke larer man af hans hoga alder fa draga
 den slutsatsen, att hans licentiatexamen varit sa svar, att den
 kraft ett halft sekels anstrangningar for att absolveras.

 Ar I897 aflades ocksa en fil. licentiatexamen med naturveten-
 skapliga amnen af en ildre man med 40 terminers studentalder.
 Denne hade efter 3 ars vistelse vid universitetet aflagt fil. kandi-
 datexamen, var sedermera under manga ar borta fran universitetet
 men a.tervande dit namnda ,r och aflade da fil. licentiatexamen.

 Han ensam hojer medelstudentaldern for sin arsklass af filosofie
 licentiater med naturvetenskapliga amnen med ej mindre ain jamnt
 I /2 termin. Att haraf draga den slutsatsen, att vara professorer,
 som ju alltjamt nara nog i det otroliga skrufva examensfordrin-
 garna i hojden, ikat sv,righeterna fir licentiatexamens aflaggande
 sa hastigt, att den det namnda aret krafde I 1V2 termins langre
 studier an forut, ar dock allt fir orimligt. Af samma varde som
 denna slutsats aro emellertid alla andra, som grundas pa medel-
 talsberakningar af ofvan omfirmalt slag. Och det ar dylika felslut
 som gora, att d:r D. Bergstriom i sin ofvannamnda motion rikat
 framfora resultat af sin statistiska unders6kning, hvilka resultat,
 atminstone hvad de filosofiska examina betraffar, till stirsta delen
 sta i rak motsats mot de verkliga forhallandena.

 For att ur det statistiska materialet riktiga slutsatser i fire-
 liggande fraga skola kunna dragas, maste detta ordnas sa, att
 det angifves, huru manga af hvarje tidsperiods examinander haft
 en studentalder af I, 2, 3, 4 o. s. v. terminer. Och da de abso-

 478  A. W1REN
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 EXAMENSSTATISTIK

 luta talen f6r olika tidsperioder icke lampa sig for en direkt jam-
 f6relse, bir naturligtvis hvarje periods antal examinander med en
 viss studentAlder afven uttryckas i procent af hela antalet under
 samma tidsperiod examinerade.

 Enligt dessa principer aro tabellerna A-D uppstillda. Pa
 desamma kan man latt se, inom hvilka studentaldrar hufvudmassan
 af de examinerade faller. Dessa student,ldrar miste anses repre-
 sentera de mera normala fallen i motsats till de mera fataliga
 hoga dIdrarna, hvilka representera mer eller mindre abnorma eller
 for foreliggande fr,ga mindre upplysande fall. Af hojningarna
 och sankningarna af de mera normala studentaldrarna, men ocksa
 blott af dessa, kan man utan tvifvel med en mycket hig grad af
 sannolikhet sluta sig till motsvarande hiojningar och sinkningar af
 den verkliga studietiden.

 Denna uppstallning af tabellerna medfir ocksa den firdelen,
 att det statistiska materialet blir sa ordnadt, att hvar och en somr
 vill satta sig in i frogan, kan med mycket ringa besvar kontrol-
 lera och bedima de slutsatser, som ur detsamma dragas, afven-
 som sjalf med latthet anvanda det till sammanstallningar och jam-
 firelser af olika slag.

 Vid uppstallande af sadana tabeller ar det tydligen lamp-
 ligt, att summan af de under hvarje tidsperiod examinerade ej ar
 allt for liten, sa att icke en enda person, som kanske represen-
 terar ett tillfalligt undagsfall, figurerar sasom en allt for stor pro-
 cent af hela summan. Af detta skal hafva kandidaterna samman-

 f6rts i 2-arsperioder, de fataligare licentiaterna daremot i 5-ars-
 perioder. Anmarkas bir har, att under den f6rsta femarsperioden
 naturvetenskaplig licentiatexamen aflagts endast af i i personer.
 Detta antal, som redan under den narmast foljande femarsperioden
 flerdubblats, ar f6r ringa for att lamna nagot mera upplysande
 statistiskt material. Man kan darfor knappast draga nagra slut-
 satser af de stora olikheterna i procenttalen i den firsta och i de
 narmast foljande kolumnerna p. tabellerna D, F och H.

 Betraffande filosofie kandidaterna ha kommitterade, da det
 var 6nskvardt, att undersikningen s, snart som mojligt afslutades,
 ansett sig kunna noja sig med att blott utrakna studentaldern.
 For licentiaterna ha dock af skil, som langre fram skola angifvas,
 afven lefnadsildern, tab. G och H, samt naturligtvis kandidataldern,

 479
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 d. v. s. den tid, som firflutit frnn kandidatexamens till licentiatsexamens

 aflacggande, tab. E och F, utraknats och tabellariskt ordnats enligt
 samma principer som foljts vid uppstallande af tabellerna A-D.

 Af fil. licentiaterna hafva pa tabellerna upptagits endast
 sadana, som firut aflagt fil. kandidatexamen. Visserligen kan enl.
 I891 ars examensstadga fil. licentiatexamen afven afliggas utan
 foregaende kandidatexamen. Denna direkta licentiatexamen aflag-
 ges i 3, den vanliga enligt namnda stadga blott i 2 amnen. Den
 forstnimnda medfor icke kompetens till nagot statens ambete,
 saledes ej heller till anstallning vid de allmanna laroverken. Den
 aflagges darf6r sallan och naturligtvis mest af blifvande vetenskaps-
 man eller eljest sadana, som studera endast af intresse for stu-
 dierna. Pa grund af kungliga dispenser har den i ett relativt
 stort antal fall aflagts pa ett fran examensstadgans foreskrifter
 afvikande satt och i densamma ha stundom medtagits amnen, som
 icke f. n. hora till filosofiska fakultetens airoomrade, och i hvilka
 nagon for filosofie studerande afsedd undervisning icke i Sverige
 firekommer. Af alla dessa anledningar ar den direkta licentiat-
 examen ej fullt jamfirlig med den vanliga och bijr ej ratteligen
 upptagas i samma tabeller som denna. I och f6r sig lamnar den
 icke nagot material, som f6r statistisk bearbetning ar tillrack-
 ligt stortl.

 Pa alla tabellerna aro paboirjade terminer eller lefnadsar
 raknade sasom hela, dock med de undantagen, att inskrifiningster-
 minerna ej medraknats fir dem, som inskrifvits vid universitetet i
 maj eller december, ej heller examensterminerna fbr dem som
 aflagt examina i september eller januari.

 Samtliga i tabellerna meddelade uppgifter iro insamlade
 och i ifverensstammelse med den af kommitterade faststallda

 planen ordnade och hopraknade af fil. licentiaten Sune Ambro-
 siani. Primaruppgifterna hafva hamtats fran uppgifterna i univer-
 sitetskatalogen och sedan, dar sa ansetts behofligt, kontrollerats
 genom universitetsmatrikeln och betygsprotokollen.

 Direkt licentiatexamen har inalles aflagts af I humanister, namligen I894 af
 I med I8, I895 af 2 med Io och 12, 1897 af 4 med i6, I8, I8 och 24, 900o af I med i6
 och 1901--1902 af 3 med 2, 14 och 3I terminers studentalder; samt af o0 naturforskare,
 namligen ar 1896 af 2 med 8 och 24, I897--1898 af 2 med 9 och 24, 1899 af I med 14,
 1900 af 2 med 13 och 15 samt I90oI-902 af 3 med 5, 19 och 22 terminers studentalder.
 I dessa uppgifter aro inberaknade de terminer, som ett par af naturvetenskapsmannen f6re
 inskrifningen i Upsala tillbringat vid Stockholms H6gskola.

 480  A. WIREN
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 Resultat.

 Tabellen A visar studentaldern hos alla dem, som under
 25-arsperioden maj i877-jan. 1902 aflagt filosofie kandidatexamen
 med humanistiska hufvudkmnen. Denna examen krafde vid perio-
 dens bbrjan en ganska Ihng f6irberedelsetid, hvilken emellertid
 snart hastigt sj6nk och sedermera alit fortfarande sa smaningom
 och tdmligen jamnt f6rkortats. Detta framgar bland annat af de
 siffror, som beteckna det terminantal, inom hvilket 'atminstone
 haiften af de examinerade aflagt ifragavarande examen, och hvilka
 under 25-arsperioden visa fbljande vaxlingar:

 maj 1877- m. 79-m. 8i-'in. 83- In. 85- i. 87- m. 89- m. 9I- m, 93- in. 95- m. 97- in. 99- m. 01-
 jan. i879 jan. 9i jan. 83 jan. 85 jan. 87ljan. 89 jan. 91 jan. 93 jan. 95 jan. 97 jan. 99 jan. 1901 jan. 02

 10 12 9 8 8 8 8 7 8 817 7 8

 I det narmaste hdiften af de under sista tva-arsperiod samt
 under sista ?aret examinerade hade dock aflagt sin examen redan
 inom resp. 6 och 7 terminer.

 Samma sankning af studentaldern, om hvilken dessa siffror
 bara vittne, framgar ocksa och p?a ett mera fullstandigt satt af
 f6iljande ur tabell A gjorda sammanstailning, hvilken visar, huru
 antalet af dem, som inom jamfdrelsevis kort tid aflagt den huma-
 nistiska kandidatexamen, sa sm'aningom 6kats.

 Af hela antalet examinerade

 under naj i877- im. 79- i. 8i-Im. 83- m. 85- m. 87- 'n. 89- m. 9- i-n. 93- m. 95- n. 97- Mn. 99- M. Qi-
 jan. 1879 Ijan. 8iljan. 83 jan. 8 jan. 87 jan. 89;jan. 91 jan. 93jn. 95 an 97 jan 99 jan. 9go1 jan. 02

 aflades exa-
 men inom
 6 teriiner
 af . . . i6 17,72 20,27 27,27 35,87 30,91 34,31 39,42 3I,8i 37,67 31,24 48,00 3I,240/0

 samt inom
 8 terminer
 .af...... 38 31,63 43,24 53,25 54 2,73 60,78 64,42 60,6i 63,77 62, o 76,00 75,o oo/

 Antalet af dem, som aflagt ifragavarande examen inom 3
 ar, har s?dedes 6kats fran i 6 till 6ifver 30 0/0 och uppg~r fdr den
 sista fulla tv&a'rsperioden till 48 0/o eller nara halften af de under
 denna period examinerade. Och antalet af dem, som aflagt samma

 Ekonomisk Tidskrift. 1902. 30
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 482 A. WIRE3 examen inom 4 ar, har stigit fran omkring /3 till 3/4 af hela an-
 talet examinerade.

 Vanda vi oss till filosofie kandidatexamen med naturveten-

 skapliga hufvudamnen, sa framga ur tabell B ungefar samma
 resultat som ur tabell A, om din student'alderns sankning ft$r na-
 turvetenskapsmannen ar nagot ojamnare och utom under andra
 tvaarsperioden mindre an f6r humanisterna, hvilket beror pa att
 denna alder redan under 25-arsperiodens bbrjan var Iagre f6r de
 fbrra an f6r de senare.

 Halfva antalet under de ofvan angifna tidsperioderna exami-
 nerade ha enligt tabell B haft en studentMader, som icke 6fver-
 skridit respektive i i, 8, 7, 8, 7, 7, 7, 7, 6, 6, 7, 6, 7 terminer.

 Af hela antalet naturvetenskapsmAn, som examinerats
 i fil. kand.-examen'

 under inaj 1877- in. 79-In. 8i- in. 83- m. 8- in. 87- in. 89- In. 91- M. 93- in. 95- m. 97- ni. 99- in. 0I-

 jan. 1879 jan. 8 jan. 83 jan. 85 jan. 87 jan. 89 jan. gI jan. 93 jan. 95 jan. 97 jan. 99 jai. 1901 jan. 02

 aflades exa-
 men inom
 6 terminer
 af...... 14,80 35,5 48,79 28,12 42,86 391,2 44,00 29,41 56,67 57,r1 36,89 56,40 48,570/0.

 sait inom
 8 teriiner
 af...... 37,02 5 333 70,73 50,oo 68,57 66,62 68,oo 6I,76 0,0oo .80.oo 68,42 79,28 74,Wi8o/

 Antalet af dem, som aflagt examen inom 3 ar, har enligrt
 denna tabell stigit frAn omkr. 1(/3 under andra tvaarsperioden till

 1 Tabelleina B och D lida af den felkillan, att i dei vederb6rande exaiinander endast
 upptagas med den studentAlder, som de hafva fr3an ach med inskrifningen vid Upsala eller
 Lunds universitet. Nagra af de naturvetenskapsmin, sam hir aflagt examina, hafva emellertid
 fOre inskrifningen i Upsala studerat vid annan h6gskola. Den tid de dir tillbragt borde natur-
 ligen rittast liggas till deras studentAlder i Upsala. Detta kunde emellertid vid tabellernas
 upprittande ej ske, ach nAgon alldeles fulIstandig utredning af nu berbrda f6rhallande kan ej
 Astadkommas, emedan Upsala universitets n-atrikel icke idmnar nAgra upplysningar am,
 huruvida de dir upptagna studenterna f6rut tillhirt annan h6gskola. De, som fOre inskrif-
 ningen i Upsala studerat vid Lunds universitet, iro eniellertid i tabellerna inedtagna med
 hela sin verkliga studentMlder. Af de 6friga, am hvilka hir ber6rda aniirkning gdller,
 hafva de allra fiesta, kanske alla, f6re inskrifningen i Upsala studerat vid Stockholms H6g-
 skala. Sedan tabellerna redan voro tryckta, har ur denna hOgskalas matrikel inhlmtats, att
 antalet af ifrAgavarande h6gskalestudenter, sam afiagt fil. kand.-examen, under hela 25-a'rs-
 periaden utg6r endast 25, ach att dessa i allmnlnhet fOre inskrifningen i Upsala endast till-
 bragt ett fAtal terminer i Stackholm. Den afullstindighet, sam vidlAder tabell B i fOljd af
 att de teriiner (inalles 94) de niinda studerande f6rst tillbragt i Stackholm ej lagts till
 deras studentAlder i Upsala, dr sAledes ytterst abetydlig ach inverkar ej pa de resultat, som
 ur tabellen kunna dragas. Emellertid har i afvanst&ende, hufvudsakligen ur tabell B gjorda
 sammanstlllning detta fel med ledning af uppgiftema ur h6gskolans matrikel rittats, hvadan
 hlr meddelade procenttal tarde kunna g6ra ansprAk pa att vara fulit exakta.
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 EXAMENSSTATISTIK

 mer an halften af alla examinerade under flera af de senare tva-

 arsperioderna; och antalet af dem, som aflagt examen inom 4 ar,
 har ikats fran omkr. halften till ifver 70 o/o af samtliga exami-
 nanderna. For allra sista aret har ater en obetydlig, sakerligen
 blott tillfallig hojning af studentaldern intradt, likasom fallet ocksa
 varit for humanisterna.

 Man kan salunda ur tabellerna A och B draga foljande
 slutsatser. Den vanliga eller normala studentaldern vid filosofie
 kandidatexamens aflaggande har under den gangna 25-arsperioden
 icke stigit utan sjunkit med --2 ar. For narvarande kan den
 i genomsnittsfall for humanister beraknas till 31/2-4 ar och for
 naturforskare till 3-31/2 ar. Den verkliga studietiden har sanno-
 likt i motsvarande grad forkortats och uppgar nu till higst sist-
 namnda antal ar.

 Filosofie kandidatexamen skall enligt I891 ars examens-
 stadga for att vara godkand omfatta minst 5 amnen, i hvilka
 examinanden skall ha erh&llit minst 7 betygsenheter, saledes minst
 betyget godkand i 3 och med berim godkand i tva aimnen eller
 godkand i 4 och berimlig i ett amne. Vidare ar stadgadt, att
 kunskapsfordringarna for betyget godkand i allmanna laroverkens
 hufvudamnen skola sa bestammas, att de motsvara det kraf, som
 bor stallas pt blifvande laroverksadjunkter i dessa amnen. I be-
 traktande haraf torde det vara obestridligt, att en studietid af
 hogst 3-4 ar f6r denna examen icke ar fdr lang och examens-
 fordringarna icke oskaligt uppskrufvade i hojden. En ytterligare
 sankning af studietiden skulle med hansyn till de allmanna laro-
 verkens behof af akademiskt bildade larare nappeligen vara tillrSdlig.

 Det gifves emellertid annu en viktig omstandighet, som i
 sammanhang med filosofie kandidatexamen bor papekas. For
 manga aro, om man sa far uttrycka sig, kandidatstudierna icke
 slut med sjalfva examens aflaggande. Denna kan namligen sedan
 I879 kompletteras genom efterprifning i ett eller flere amnen,
 som icke firut ingatt i densamma. Af denna ratt hafva, synner-
 ligast under slutet af 80- till midten af go-talet, de examinerade
 gjort ett vidstrackt bruk. En stor del af dem hafva s&lunda for
 sina praktiska behof icke funnit sig fullt betjanta af den examen
 de fbrst aflagt. Denna omstandighet fortjanar naturligtvis att
 tagas i betraktande, da det galler att bilda sig ett omdime om
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 hunuvida de filosofiska examina krafva en fir lang studietid eller
 icke, Orsakerna till att en filosofie kandidatexamen kompletteras
 kunna vara af helt olika slag. Det ar ett bekant f6rhallande, att
 de:studerande i nagra fall underg& efterprifning just i sitt hufvud-
 amtie. I filosofie kandidatexamen maste de pa en gang redogora
 for sina kunskaper i minst tva eller tre olika amnen. De finna
 dert i-nder sadana firhallanden lattare att i sjalfva examen ej med-
 tagas sitt egentliga hufvudamne, i hvilket de naturligtvis last den
 laingsta kursen, utan f6redraga stundom att senare underga pr6f-
 nirg i detta amne ensamt. I synnerhet torde af denna anledning
 efterprofning ej sallan aga rum i amnet germanska sprak, i hvil-
 ket: fordringarna pa grund af nyss berirda stadgande naturligtvis
 m'ste vara firhallandevis stora, da detta enda examensamne om-
 fattar tva s& viktiga skolamnen som tyska och engelska.

 I de fiesta fall foranledes emellertid filosofie kandidat-

 examens komplettering af gallande fireskrifter rorande kompetens
 till lararebefattningar vid de allmanna laroverken. Filosofie kan-
 didatexamen medfor ej s&dan kompetens med mindre 4 af skolans
 hufvudamnen inga i densamma. Mangen, som af nagon anled-
 ning i sin kandidatexamen icke medtagit 4 skolamnen, finner sig
 senare f6ranlaten att komplettera densamma fir att kunna sika
 lararebefattning. Och naturvetenskapsman, som af gallande fore-
 skrifter om lararekompetens ofta firanledas att underga examen
 i ett humanistiskt amne, som med deras egentliga studier icke
 har ringaste sammanhang och f6r hvilket de kanske ej hysa nagot
 egentligt intresse, forlagga ofta denna examination till efterprif-
 ningen. Men komplettering ager ocksa rum af andra anledningar.
 Manga, som redan haft lararekompetens, ja till och med en och
 annan ordinarie adjunkt, hafva underkastat sig efterprofning, utan
 tvifvel fir att darmed ika sina meriter fdr vissa lararebefattningra,
 som de haft for afsikt att soka.

 Komplettering af filosofie kandidatexamen verkstalles sa-
 ledes dels pa grund af svirigheten att i en examensafdelning sam-
 manh&lla tillrackligt manga af de amnen, i hvilka vederbirande
 inska blifva examinerade, dels f6r att vinna lararekompetens,
 dels ocks. af andra orsaker och mera sasom en ifverflodsgarning,
 framkallad utan tvifvel i de fiesta fall af den starka konkurren-

 sen om lararebefattningar.
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 EXAMENSSTATISTIK

 Dessa olika fall bora gifvetvis ur examensstatistisk syn'
 punkt bed6mas helt olika. Och det skulle naturligtvis varit bnskt
 ligt, att det kunnat utredas, huru stor del af efterprbffningarna,
 som falla inom hvart och ett af dessa fall. Fr?an en s'dan uvt

 redning ha emellertid kommitterade nbdgats afst'a, da densamnia
 skulle ha kraft ett synnerligen besvarligt och omfattande arbete,
 till hvilket kommitterade hade hvarken tid eller medel. Nagra
 siffror m?a dock har anfbras, hvilka gifva en f6restallning om, -i
 hvilken utstrackning efterpr6fning i fil. kand.-examen f6rekommit.

 Hela antalet efterpr6fningarI utgjorde
 under Imai 1879-1m. 8i-!m. 8;-1m. 8s-Im. 87-Im. 8o-lm. qi-lm. 93-Im. Q-lm. 97-1 m. Qq9- n. OI-

 Ijaii. i8'ri jan. 83 jan. g95jan. 87 jan. 891jan. gijjan.93 jan.- '5 jjan.-'7jjan. 99#jan. i'90 jan. 02

 i humanisti-

 ska Pmnen 8 8 II 19 47 68 53 40 51 45 30 3I
 i naturveten-

 skapliga
 imnen... 3 4 6 9 1114 15 7 i6 15 7 7

 Surma I II1 r12 7 28 i S8 1 72 1 68 1 47I1 67 1 6o 1 37j1-38

 Dessa siffror visa f6rst och framst, att det till alldeles
 6fvervagande grad ar humanistiska amnen, i hvilka efterpr6fning
 f6rekommer, och att det hufvudsakligen ar i dessa amnen som
 efterprbffningarnas antal 6kats; vidare, att efterprbfningar till en
 bbrjan fbrekommo mera undantagsvis men fran ?ar 1885 allt of-
 tare till dess de under maj i889-jan. 1891 nadde sitt absoluta
 maximum, hvarefter de Ater synas ha aftagit n'agot. F6r att ratt
 bed6ma detta f6rhAllande b6r man naturligtvis jamf6ra antalet
 efterpr6fningar med antalet aflagda examina. Att gbra detta fullt
 riktigt ar emellertid s& godt som om"j'ligt, emedan efterpr6ffnin-
 garna i olika fall aga rum mycket olika Iang tid efter sjalfva
 examen, an jamf6relsevis snart efter densamma, t. ex. efter ge-
 nomg&nget profar, an flere hr senare. En viss arsklass af kom-
 plettanter motsvarar sAlunda ingalunda en bestamd Arsklass af

 I Antalet komplettanter Pir mindre, emedan det ej sllan f65rekommit, att en person
 kompletterat i flere Pimnen. I efterpr6fningara Pro icke medrPiknade den sirski1da pr6ffning
 i antropologi och logik som sedan 1893 fordras f6r kompetens till iirarebefattningar vid de
 allminna 1lroverken af alla, som i sina examina icke hafva aimnet teoretisk filosofi. Nimnda
 pr6fning, som under de fcm sista ofvan upptagna perioderna aflades af respektive 44, i6,
 14, 6 och 6 studerande, f6rtjlnar knappast att har tagas i betraktande, da fordringama fbr
 densamma ej dro st6rre un att densamma icke i nimnvurd grad f65rldnger studietiden.
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 filosofie kandidater. Ett tillnarmelsevis riktigt jdimfbrelsesdtt torde
 man mbjligen ern5a genom att sammanstalla antalet efterpr6fningar
 under en viss tvaarsperiod med antalet under narmast f6regaende
 tva'rsperiod aflagda examina. Resultatet af en s'adan berakning
 blir, att antalet af de efterpr6fningar, som aflagts under hvar och

 en af de i f6resta'ende tabell upptagna tvaarsperioderna, motsvara
 f6ljande procent af antalet under narmast f6regaende tvaarspe-
 rioder aflagda filosofie kandidatexamina: I4)3 --9,7 - I418 - 2517 -
 4576 --441i - 4417-34,' - 69,8 - 5 7,7-- 36,3.

 Enligt denna, visserligen osakra, kerakningsgrund skulle
 det relativa maximum af efterpr6iifningar ha intraffat f&jrst under
 maj 1895-jan. i897. Sakert torde emellertid vara, att dessas rela-
 tiva antal atminstone under de sista aren nedgott.

 S?aida denna nedgang icke ar tillfillig, utog6r den natur-
 ligtvis en gynnsam fi6reteelse, i det den visar, att ett alit st6rre
 antal studerande f6rsta att redan fran bbrjan taga sin examen s'a
 att den motsvarar deras framtida behof. S'a mycket mera tiilfreds-
 stallande skulle ett s'dant f6rhadlande vara, d"a det ju af det fdre-
 gAende framgar, att forandringen till det badttre kunnat aga rum,
 oaktadt tiden fbr filosofie kandidatexaiiens aflaggande alit fort-
 farande fbrkortats.

 Vanda vi oss nu till filosofiska fakultetens hbgsta examen,
 sa bbra vi till en b6rjan med ledning af tabellerna E och F un-
 ders6ka, hvilka fbrskjutningar under den gangna 25-arsperiOden
 agt rum af kandidat'adern, d. v. s. af den tid, som de stude-
 rande efter aflagd kandidatexamen haft att agna 'at f6rberedel-
 serna till filosofie licentiatexamen.

 Fran kandidat- till licentiatexamen hafva fOr dem,
 som aflagt sistn&Lmnda examen

 under rnaj i879- maj i882- mpaj 1887- maj i892- rnaj i897-
 jan. 1882 jan. 1887 jan. 1892 jan. 1897 jan. I902

 f6rflutit fbr humanister:

 h6gst 4 ar fhr . . . . 35,00 22,00 26,67 19,78 14,08 0/0
 5 . . . . 70,00 50,00 42,67 43,96 28,17 0io

 >, 6 ~ . . .. 85,00 72,00 58,67 0 5,24 49,30 0/0

 sait fOr naturforskare:

 h6gst 4 Ar f6r . . . . 45,4 48,57 27,66 20,69 44,44 0io
 5 ) . . . . 54,54 60,00 5I,06 46,;5 64,81 0/0

 > 6 . . . . ioo,oo 74,29 76,6o 60,34 77,77 0/0
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 Dessa siffror tala ett synnerligen tydligt sprak. Den tid,
 som den humanistiska licentiatexamen kraft, har under hela 25-ars-
 perioden oafbrutet 6kats. Och antalet af dem, som aflagt exa-
 men inom en nagorlunda kort tid, har allt jamt minskats, sa att
 da nara tre fjardedelar af examinanderna vid 25-ars-periodens
 borjan absolverade denna licentiatexamen inom 5 ar efter kandi-
 datexamens afliggande, sa medhinner numera ej fullt halften att
 gora detta inom 6 ar efter kandidatexamen.

 Den kandidatalder, inom hvilken halften af de studerande

 aflagt sin humanistiska licentiatexamen, utgir fir de sarskilda
 femarsperioderna 9, o1, I , i och 13 terminer, hvarvid likval
 ir att marka, att under sista 5-arsperioden i det narmaste halfva
 antalet dock medhunnit examen inom 12 terminer. Man kan pa
 grund haraf berakna tillikningen i den tid, hvilken den humani-
 stiska licentiatexamens aflaggande krafver, till omkring I1'/ ar
 -eller ungefar lika lang tid, med hvilken studentaldern vid kandi-
 datexamens aflaggande nedgatt.

 For dem, som aflagga licentiatexamen i naturvetenskap-
 liga amnen, stalla sig f6rhallandena vida gynnsammare an f6r hu-
 manisterna. Om man bortser fran den firsta 5-arsperioden, hvil-
 ken i foljd af det ringa antalet (II) under densamma aflagda
 licentiatexamina ar f6ga upplysande, finner man, att antalet af
 dem, som pa den naturvetenskapliga licentiatexamen anvandt hogst
 5 eller h6gst 6 ar, hallit sig nagorlunda konstant, hvaremot an-
 talet af dem, som pa jamf6relsevis kort tid aflagt namnda exa-
 men, efter en betydande nedgang aren 1887-I897 sedan ater
 stigit ej obetydligt. De, som pa densamma anvandt hbgst 4 ar
 efter kandidatexamens aflaggande, hafva 6kats fran 27,66 % under
 den mellersta femarsperioden till 44,44 0/0 och de som sarskildt
 p& licentiatexamen offrat blott 3 ar eller annu mindre tid uppga,
 enl. tabell F till 22,2? 0o af hela antalet examinerade mot 11,43
 0/o under maj 1882-jan. 1887. Af dessa siffror visar det sig,
 att studietiden f6r en ej ringa del af de naturvetenskapliga licen-
 tiaterna f6rkortats, men att den for flertalet icke underg&tt nagra
 st6rre f6randringar.

 D& det i det foreg&ende beraknats, att studentaldern vid
 filosofie kandidatexamens aflaggande f6rkortats med I-2 &r, eller
 i genomsnitt 3 terminer, sa borde man kunna vanta sig, att stu-
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 dent'adern fbr humanistiska licentiater bibehallit sig vid ungefar
 samma hbjd fu som vid 25-arsperiodens b6rjan, men att den f6r
 licentiater med naturvetenskapliga hufvudamnen i allmdnhet sankts
 med ungefar 3 terminer.

 Denna slutsats bekraftas ocks'a i hufvudsak, i hvad den
 ror naturforskarna, af tabell D, som visar att antalet af dem, som
 aflagt fil. lic.-examen vid 6-7 ars student'alder stigit icke obe-
 tydligt.

 Student&ldern utgjorde fOr dem, som aflagt naturvetenskaplig
 licentiatexamen 1:

 under maj i877-1maj 1882- maj 1887- maj 1892- maj i897-
 jan. 1882 jIan. 1887 jan. 1892 jan. 1897 jan. 1902

 h6gst 6 ?ar fbr . . . . 0,oO 25,7I 6,38 10,34 29,63 0 ,l
 a 7 a a . . . . 27,27 37,14 2 1,28 24,14 40,74 0/0

 . . . . 36,36 51,43 38,30 39,66 53,70 0
 1O . . . . 90,91 74,29 68,09 68,96 79,63 0/0

 F6r humanisterna daremot har sankningen af den tid, inom
 hvilken kandidatexamen aflagts, icke kunnat uppvag;a 6kningen
 af kandidataldern vid licentiatexamens aflaggande. De som af-
 Iagga licentiatexamen med humanistiska hufvudamnen visa tvart
 om en starkt stigande student'alder, sasom fbljande utdrag ur
 tabell C adagalagger.

 Student&ldern utgjorde fOr dem, som afiagt humani-
 stisk fil lic.-examen

 under maj 1877- maj i882- maj 1887-Imaj I892- maj 1897-
 jan. 1882 jan. 1887 jan. 1892 jan. I897 jan. I902

 hbgst 6 Ar f6r .I . 5,00 I32,00 10,67 7,64 5,63 %
 7 2 . 5,oo 20,oo 26,67 17, SS 8,45 0/
 8 ~ . . . . 37,oo 28,00 38,67 37,36 25,35 00
 I0 a . . . . 72,So 58,oo 57,33 67,03 50,70 0f0

 Sedan tabellema A-H redan voro tryckta, har jag ur Stockholms H6gskolas ma-
 trikel fatt k&innedom om, att af de fil. licentiater, som examinerats i Upsala, inalles io f6re
 inskrifningen i Upsala idkat studier vid ndmnda h6gskola. Om det antal terminer, de tillbragt
 dirstides Ihre inskrifningen i Upsala, lIgges till deras i tabell D beriiknade student'ader b6r i
 denna g6ras f6ljande dndrinaar: i tredje femarsperioden upptages en af de examinerade med 9
 terminer i stdllet f6r 7 sait en med 35 i st. f. 12; i fjdrde perioden upptages en med 6 i
 st. f. 5, 2 med 37 i St. f. 14 och i6 samt en med 25 i St. f. 21; i femte perioden en miled
 34 i st. f. io, en med x6 i st. f. 32, en med 38 i st. f. 34 och slutligen en med i9 i stallet
 f6r 17 terminer. Dessa rittelser utofva icke n&got nimnvardt inflvtande. De ha emellertid
 i ofvanstiende sammanstllning ur tabell D iakttagits, hvarf6r i denna fulit exakt kunnat
 berlknas licentiaternas hela studentllder, diri inbegripet de fA terminer, under hvilka nagra
 af dein f&rst studerat vid Stockholms H6gskola.
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 Det antal terminer, inom hvilka licentiatexamen med hu-
 manistiska hufvudamnen aflagts af halfva antalet examinerade,
 visar under 5-arsperioden foljande vaxlingar 18, 19, 18, I8, 20.
 Det visar sig saledes, att studentaldern f6r flertalet humanistiska
 licentiater nagot hojts, sarskildt under sista femarsperioden ej obe-
 tydligt, samt att antalet af dem, som lyckas aflagga denna exa-
 men pa relativt sa kort tid som inom 7 ar, nedgatt fran jamt 1/4
 af samtliga examinerade till det obetydliga antalet af 845 ?/0.

 Detta egendomliga forhallande torde knappast kunna tolkas
 pa annat satt an sa, att det f6r de humanister, som inom jam-
 forelsevis kort tid aflagt sin kandidatexamen, drojer relativt langre,
 innan de blifva fardiga med sin licentiatexamen. Mijligen bor
 detta stallas i samband med den omstandigheten, att efterprifning
 relativt ofta f6rekommer efter en humanistisk kandidatexamen.

 Hurusomhelst utgior det papekade f6rhallandet onekligen en om-
 standighet, som i nagon mSn firringar betydelsen af de eljest syn-
 nerligen gynnsamma resultat, till hvilka var undersikning rorande
 kandidatexamen ledt.

 Enligt firestaende tabeller kan man berakna, att licentiat-
 examen med firegaende kandidatexamen under senaste 5-ars-
 period kraft tva Srs langre studier f6r humanister an fir natur-
 forskare, da ju antalet af de humanister, som aflagt f6rstnamnda
 examen inom resp. 8 och 1o ar till och med nagot understiger
 antalet af de naturvetenskapsman, som aflagt samma examen
 inom resp. 6 och 8 ar. Fir de forra krafva de bada namnda
 examina i medelfallen 0, f6r de senare 8 ar. Fir de firra
 har studentaldern och sannolikt ocksi studietiden sedan 25-ars-
 periodens birjan stigit med omkr. i ar, bland de senare har
 sedan andra 5-irsperioden antalet af dem, som aflagga examen
 inom 8 ar, ej namnvardt stigit, men val antalet af dem, som med-
 hinna densamma pa kortare tid. Att af studentaldern draga nagra
 slutsatser om studietidens absoluta langd ar betraffande licentiaterna
 vanskligare an fir kandidaterna, da skillnaden mellan studentalder
 och studietid fir de f6rra utan tvifvel ar betydligt stirre an for
 de senare.

 D& skillnaden mellan humanisters och naturforskares stu-

 denthlder vid examinas aflaggande visar sig vara ganska afsevard,
 sa kan det sattas i frhga, huruvida icke detta mijligen kan vara
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 mera skenbart din verkligt och i nagon man bero pea, att en del
 af dem som aflagt naturvetenskaplig licentiatexamen f6ire sin in-
 skrifning vid universitetet idkat studier, som varit hgnade att
 underlatta och f6rkorta deras examensstudier har. Att s'a i nagra
 fall varit fbrhadlandet dir gifvet. En och aninan har t. ex. f6re
 inskrifningen vid Upsala Universitet studerat vid Tekniska Hbg-
 skolan och darigenom utan tvifvel snabbare kunnat aflagga sina
 akademiska examina.

 Fbr att utr6na, huruvida n'agra sadana f6rha'llanden kunnat
 1 namnvard m?an inverka pa hufvudresultatet af undersbkningen,
 hafva kommitterade afven ansett ldmpligt att utrdikna lefnads?ddern
 ft6r dem, som aflagt filosofie licentiatexamen. Denna meddelas ddr-
 fbr i tabellerna E och H. Det har dessutom afven af andra skdl

 varit binskvardt att ldra kanna dennas vaxlingar, sa mycket mer
 som det ju allmant pastas, att densamma standigt skulle stiga.

 LefnadsAldern fOr fil. licentiater, examinerade

 under Imaj 1879- maj I88i-lmaj i887- maj i892- maj i897-
 jan. 1882 jan. 1887 jan. 1892 jan.i 897 jan. I902

 uppgick f6r humanisterna:

 till h6gst 2 5 Ar for I2,5o i6,oo 66,00 I3,29 5,630 00
 27 . 32,~ 0 28,oo 34,67 43,96 26,77 0/0
 ) 28 )) )) . 47,so 48,oo 45,33 50,55 38,03 0io
 30 . 80,00 70,00 56,oo 70,33 57,7 0lo

 sait f6r naturforskame:

 till hbgst 25 Ar f6r OM,0 20,00 I4,9o I7,24 24,07 0;o
 27 ) ) .. 27,27 45,72 31,92 36,2, 50,00 0/0
 28 a a .. 45,4 62,86 48,94 50,00 66,67 010
 30 8 s8I,S 77,I4 72,34 75,86 87,00 0,0

 Det visar sig haraf, att lefnads'adern vid examens aflag-
 gande h?dlit sig tamligen konstant fdr de humanistiska licentiaterna
 utom under den sista femirsperioden, under hvilken en h6jning i
 denna af ett par ar intraffat. Redan fbrut hade dock de exami-
 nanders antal, som bfverskridit 30 ar, okats.

 Bland naturvetenskapsmannen har ater en sankning af lef-
 nads'adern vid examens aflaggande intradt, hvilket tjanar att
 bestyrka riktigheten af f6reg&ende berakningar.

 Skilinaden i lefnadsAldern vid licentiatexamens aflaggande
 mellan humanister och naturvetenskapsman kan anslas till 2 eller
 narmare 3 ?r. Antalet naturforskare, som aflagga examen vid en
 'ader af 27 Ar eller darunder, understiger namligen fdga antalet
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 EXAMENSSTATISTIK

 humanister, som aflagga samma examen vid 30 ars alder eller
 darunder. Och antalet af de f6rra med en alder vid namnda

 tillfalle af higst 25 ar understiger figa antalet humanister med
 en motsvarande alder af hbgst 27 ar.

 Alla dessa berakningar gifva salunda vid handen, att den
 naturvetenskapliga licentiatexamen under 25-arsperioden blifvit na-
 got lattare, den humanistiska daremot svarare att aflagga.

 I sammanhang harmed bir namnas, att antalet af dem, som
 aflagt naturvetenskaplig licentiatexamen har i f6rhallande till hela
 antalet licentiater stigit nagot. Det firstnamnda antalet utgor
 under de sarskilda femarsperioderna 2II %/o, 4I,2 ?/o, 38,5 ?/o, 38,9
 ?/o, 43,2 O/o af det sistnamnda. Orsakerna till detta forhallande
 kunna ju vara flere, men osannolikt ar ej, att en af dem ar att
 soka dari, att denna examen kan aflaggas pa. kortare tid an den
 humanistiska licentiatexamen.

 Sasom en sammanfattning af de resultat, till hvilka kom-
 mitterades utredning ledt, kan sagas, att den tid inom hvilken
 filosofie kandidatexamen vid Upsala universitet aflagts under den
 senaste 25-&rsperioden, alltjamt aftagit, mera dock f6r humanister
 an fir naturvetenskapsman, samt att studietiden fbr denna examen
 nu ar sa kort, att densamma, savida examen skall uppfylla sitt
 andamal, knappast tal vid nagon ytterligare afprutning. Vidare
 har det visat sig, att tiden fir aflaggande af licentiatexamen med
 naturvetenskapliga amnen icke forlangts utan tvart om, atminstone
 under den sista femarsperioden, fir en stor del fall betydligt f6r-
 kortats, och att antalet af dem, som vid jamfirelsevis unga ar
 aflagt denna examen, pa sista tiden starkt okats. Filosofie licen-
 tiatexamen med humanistiska hufvudamnen har daremot visat sig
 krafva en ej obetydligt langre tid nu an under 25-arsperiodens
 birjan; och lefnadsaldern vid denna examens aflaggande har alltsa
 hojts och m&ste f. n. anses vara allt fir hog. Att marka ar lik-
 val, att de ogynnsamma f6rhallandena i fraga om denna examen
 egentligen endast gjort sig gallande under den sista femarsperio-
 den, hvarfir det ju ar mojligt, att de kunna vara af mera till-
 fallig art. I hvarje fall ar det tydligt, att de ofta och nyligen
 afven inom riksdagen hirda pastSendena om, att universitetslararne
 genom att alltjamt ,i otrolig grad? hoja fordringarne skulle stan-
 digt f6rlanga studietiden och f6r de studerande f6rsena uttradet
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 i lifvet, aro &tminstone i hvad de syfta pa filosofiska fakultetens
 hogre examina betydligt ifverdrifna eller fullstandigt gripna ur
 luften.

 Harmed skall dock naturligtvis ingalunda bestridas, att icke
 examina i manga fall aflaggas alldeles f6r sent. Darom bara
 samtliga tabellerna nogsamt vittne. Orsakerna till dessa f6rsenade
 examina ligga emellertid icke uti fordringarnas orimliga hojd, efter-
 som ju samma examen af flertalet studerande aflagges pa jam-
 forelsevis kort tid. De aro att s6ka i helt andra omstandigheter
 sasom bristande flit, begafning och foretagsamhet, sjuklighet samt,
 och sakerligen ej minst, i ogynnsamma ekonomiska forhallanden.

 Harom kan man mahanda erhalla nagon narmare kannedom,
 da kommitterade hunnit afsluta andra delen af sin undersokning,
 hvilken afser att bestamma den verkliga studietidens langd. For
 detta andam&l ha kommitterade anhallit om nodiga upplysningar
 af alla, som under de senaste 5 aren aflagt filosofie kandidat- och
 filosofie licentiatexamen i Upsala; och ha pa dessa forfragningar
 ett stort antal svar inkommit, hvilka dock annu ej hunnit bearbetas.
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